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بأصالةالتصريح   الرسالة 

 نتيجة ىي الرسالة ىذه أف الوعي بتماـ أدناىا ادلوقعة الباحثة صّرحت
 على بدليل مثبت أك مربىن آت يـو يف كانت كإذا بالنفس، عملها من
 بعضها، أك كلها اآلخر الشخص مساعدة أك انتحاؿ أك تقليد نتيجة أهنا

 .للحكم باطلتاف الباحثة عليها حصلت اليت كالشهادة الرسالة فهذه
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 المشرفينموافقة 
بعد اإلطالع على الرسالة ادلقدمة من الطالبة ألفة أمحلدا. رقم اجلامعى: 

 لرفع تدريب اللغة العربية العملى فعالية"، بادلوضوع: 21211994141
قسم تدريس اللغة من حيث تقويم المتجه األغراض في  لغويةال اتمهار ال

كبعد إجراء . "العربية بجامعة عالء الدين اإلسالمية الحكومية مكاسر
اإلصالحات نقرر، حنن ادلشرفاف، على أف الرسالة ادلذكورة قد استوفت الشركط 

 العملية ادلطلوبة، كأهنا الرسالة صاحلة لتقدميها للمناقشة.
 ـ 2192بريل أ 91غوكا، -مسات

 ق 9441رجب  24
   

 المشرف الثاني         المشرف األول
 

 الدكتور حممد يوسف ت.، س.أغ.، ـ.أغ.     إد. الدكتور احلاج عبد ادلعيز سعيد، ـ.
 910210142111149114التوظيف:  رقم  910192499111149124 التوظيف: رقم
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 اإلعتماد على الرسالة

الدين اإلسالمية احلكومية  شؤكف التدريس ىف جامعة عالءجلنة ادلناقشة ىف كلية الًتبية ك قررت 
بعنواف  21211994141: ، رقم التسجيلألفة أمحلدا: ةالطالبمبكاسر قبوؿ الرسالة اليت أعدىا 

فعالية تدريب اللغة العربية العملى لرفع ادلهارات اللغوية من حيث تقوًن ادلتجو األغراض يف  " الرسالة :
، بعد إجراء إمتحاف ادلناقشة  "قسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

لحصوؿ على شهادة كشرط من الشركط ادلطلوبة لق.   9441 شعبا 90ـ /  2192 مايو 4 جىف تاري
 قسم تدريس اللغة العربية بعد إجراء اإلصالحات الالزمة. سرجاف الًتبية يف

 ق 9441شعبا  90غوكا، -مسات    
                            

                  . ـ.أغ داموفوليػئ، ملجونوا الدكتور :          الرئيس  
          د. إ. كمسينة، ـ. ؼالدكتورة   : يترية السكر 

              ، ـ.تح.إ.اكمحالدكتور  : ادلناقش األكؿ 
  د. عائشة خالق، س.أغ، ـ.ؼالدكتورة سيت  : ادلناقش الثاين 
             إد.  .ـ سعيد، ادلعيز عبد احلاج الدكتور : ادلشرؼ األكؿ 
  الدكتور حممد يوسف ت.، س.أغ.، ـ.أغ. : ادلشرؼ الثاىن 

  
 إعتمد عليها عميد كلية الًتبية كشوؤف التدريس
 ىف جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية

 العميد          
 

     
     الدكتور احلاج حممد أمرل، ؿ س.، ـ. أغ

 910419212114929119رقم التوظيف : 
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 كلمة التمهيد

 اهلل الرحمن الرحيمبسم 

العزيز الغفار كمكور الليل على النهار تذكرة احلمد هلل الواحد القهار 
، كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلني ألكيل القلوب كاألبصار

سيدنا كحبيبنا حممد كعلى آلو كأصحابو كمن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين، 
 أما بعد.

نعما كثرية  يهايال، ىو الذم قد أنعم علشكرا جز  فالكاتبة تشكر اهلل
كتوفيقا كىداية كمعرفة كفهما حىت متكنت إلهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية 
البسيطة كشرط من الشركط ادلطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا الًتبية 

اللغة العربية جبامعة عالء الدين  تدريس اإلسالمية يف كلية الًتبية قسم
 ية مكاسر.اإلسالمية احلكوم

لقد كاجهت الكاتبة مشكالت كثرية يف كتابة ىذه الرسالة لكن 
برمحة كإذف اهلل تعاىل، كبفضل كخدمة خمتلف األقواـ، متكنت الكاتبة 
لتخليص كتابة ىذه الرسالة باجلودة. كلذالك، كدت الكاتبة أف تشكر 

 ىؤالء ادلساعدين كادلشرفني كادلشجعني جزيل الشكر، كمنهم:
 نور ىيد"" كاألـ ""مسلمني األب احملبوبني، العزيزين الكرميني كالدمّ  .9

 كساعداين الرشد سنّ  إىل صغرم منذ صاحلة حسنة تربية ربياين قد الذين
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 يرزؽ كأف عمرمها يف ميد أف اهلل كأسأؿ دراسيت إمتاـ على طاقتهما بقدر
 .سويا صراطا كيهديهما كالعافية الصحة ذلما

 عالءالدين جامعة مدير .أغ .ـ ،فببارم مسافر الدكتور األستاذ .2
 .مكاسر احلكومية اإلسالمية

عميد كلية الًتبية كنوابو  .أغ .، ؿ س.،ـلاألستاذ الدكتور احلاج حممد أمر  .4
 كالدكتورة مشكاةكنائب العميد األكؿ.ـ. أغ. داموفوليػئ، ملجونوا الدكتور

الدكتور احلاج شهر الدين  األستاذالعميدة الثانية، ك  ةمالك ـ. س إ.كنائب
عثماف ـ.ؼ د. كنائب العميد الثالث الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم يف 

 توجيو كلية الًتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

ك الدكتورة سيت عائشة اللغة العربية،  تدريس رئيس قسمـ.تو.إ. ،الدكتور محكا .4
اللغة العربية يف كلية الًتبية  تدريسقسم  سكريتريةكـ.ؼ د. أغ،.، سخالق
 اللذاف ساعداين بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.كمها 

الدكتور  ،كادلشرؼ األكؿ،الدكتور احلاج عبد ادلعيز سعيد، ـ. إد. األستاذ .1
ساعداين كأرشداين  ادلشرؼ الثاين الذافك.ـ.أغ،.س.أغ ،.يوسف تحممد 

حىت انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أف يتم نعمو عليهما إف شاء 
 اهلل.

ما عندم من هتم يف ترقية اكل األساتذة كادلدرسني الذين بذلوا جهودىم كطاق .0
 تدائية إىل ادلرحلة اجلامعية.بادلرحلة اإل ذرمنافكأ
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 بوجو خاصقسم تدريس اللغة العربية  من طالب صديقاتمجيع األصدقاء كال .0
 خرين من الكلياتالطالب اآلك  ك شؤكف التدريس كلية الًتبية  من طالبك 

كين الكتب ادلتعلقة هبذه الرسالة ر عااألخرل بوجو عاـ الذين ساعدكين كأ
 راء يف تأليف ىذه الرسالة.آفكار ك أمدكين مبا لديهم من أك 

ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أف تكوف ذلا منفعة كزيادة  كأخريا إين
كنسأؿ اهلل التوفيق  ،اء كال سيما القواعد ادلتعلقة هبذه الرسالةكعونا بني لدل القرّ 

 آمني يا رّب العادلني. ،تنظيم ىذه الرسالة كاذلداية يف
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 تجريد البحث
 ألفة أمحلدا:   الباحثة اسم

 21211994141:  رقم التسجيل
فعالية تدريب اللغة العربية العملى لرفع ادلهارات اللغوية من حيث :" عنواف الرسالة

تقوًن ادلتجو األغراض يف قسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالء الدين 
 "اإلسالمية احلكومية مكاسر 

فعالية تدريب اللغة العربية العملى لرفع ادلهارات اللغوية من  ىذه الرسالة تبحث عن
حيث تقوًن ادلتجو األغراض يف قسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 

يف قسم  تدريب اللغة العربية العملىكيف نشاط  :كوف ىذه الرسالة من مشكالتتتك  .مكاسر
كيف ،  أغراض تدريب اللغة العربية العملي يف قسم تدريس اللغة العربيةكيف تدريس اللغة العربية،  

لدل طالب قسم تدريس اللغة العربية  للغويةا اتهار ادل لرفع تدريب اللغة العربية العملى فعالية
 .جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

هج البحث النوعى. أما منهج البحث الذم تستعمل الباحثة لبحث ىذه الرسالة فهو من
كأخذت  2191طالب قسم تدريس اللغة العربية لدفعة  يف ىذا البحث مجيع اجملموع الكلى

طالبا لتكوف العينة النموذجية. يف ىذا البحث تستخدـ الباحثة طريقة مجع البيانات  41الباحثة 
يقة القياسية ك طريقة يعين طريقة ادلقابلة ك طريقة الوثيقة ك يف حتليل البيانات تستخدـ الباحثة طر 

 اإلستقرائية.
تأخذ اخلالصات  أف  أف للباحثة كميكن بو، القياـ مت اليت البحث النتائج على بناء
تدريس اللغة العربية  قسم لطالب اللغوية ادلهارات يتحسن أف يستطيع العربية العملى تدريب اللغة

 من صغرية مشكلة ىناؾ كلكن. الكتابةمهارة القراءة ك مهارة  مبهارة االستماع، يتعلق فيما خاصة
 التحسني ببعض القياـ طريق عن ثابتة تكوف أف ميكن كلكن الربنامج، ىذا يف الكالـ حيث مهارة

 كاجلودة. أفضل الربنامج جلعل
 



اللغة العربية  ٢هي أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم.اللغة  احلياة.حياة الناس مبا يتماشى مع التقدم واإلزدهار وفقا لنظرم اىل مفهوم جيب علينا أن نطلب العلم والعمل به، ألن بدون العلم الميكن أن تتطور  ولذالك ١"أطلب العلم من املهد اىل اللحد". ذكر ىف احلكمةاحلياة كما الرتبية من أجل احلياة البشرية هي الشرط املطلق املطلوب به مدى  الفصل األول : خلفية المشكالت مقدمة  الباب األول  ١   نيلي و بودي -أزهر ارشد، ريرتيك كوم بيجاك (ميديا فيمنكيت متيفاس و دايا حيدف سريت بينانامن نيلي١                                                     ما قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي :كذلك هي لغة القرآن، كاللغة الدينية الىت متيز الدين اإلسالمي وهي أيضًا لغة العلم. واللغة العربية روفة أيضا باسم ومع ٣أجنبية، ومنها اللغة العربية بطرق وأسالب خمتلفة.ولذلك أصبحت دراسة اللغة العربية ضرورية، وميكن أن يتم تعليم للغات يدرسها اتمع اإلندونيسي.  واحدة من عديد اللغات األجنبية الىت ؛ مكاسر: جامعة عالءالدين ١(ط. قواعد اللغة العربية و ريلفنسي يف فهم آيات القرآنعبد الكرمي حافظ، ٢  .١٥) ص.٢٠٠٥فتية مكاسر، ؛ مكاسر: ياياسن٢لوحر)،(ط.  )٢٠١٧أكتوبر  ١(pembelajaran-kosakata-bahasa-arab/٠٧/٠٣/ ٢٠٠٨/http://nanoazza.wordpress.com، تعليم مفردات اللغة العربيةسوحرم، ٣    .٩)، ص.٢٠١١بريس، 



يَفهم  كيالعربية   باللغة القرآن أنزل أن اهللا املذكورة يُفهم اآلية ٤نًا َعَربِيا لَعلُكْم تـَْعِقُلْونَ آإنّاَ أَنـَْزْلَنُه قـُرْ       ٢ قادرين  لنكون لفهم حمتواه.مجيع املسلمني  فهما جيدا وطبعا الناس القرآن للغة ألن ا العربية اللغة ينبغى لنا أن نتعلم أوال القرآن احملتوى على فهم إما ، ومرنًا للغاية منطًا متنوعاً  تشكل هي اللغة الىت اللغة العربية نعلم أن بعضهما البعض. ولكن علينا أن و جزء ال يتجزأ من القرآنلغة   العربية على  اللغة العربية التصريف. ولفهم عن طريق أو االشتقاق عن طريق واجبة  أربع مهارات هناك األجنبيةاللغة  دراسة أنه يف تاريغان جونتور هنري شخص. كما قالكل   أن يتقنها جيب مهارات هناك أربع األقل هي واحدة من أنواع املهارات اللغوية اليت :  مهارة التحدث .٢ .ما لعامل  ينقطع وقد ، وحتليل فهم وإرادة ، بقصد األصوات تلقي وهو املهارة هذه ومفهوم .اإلصغاء مبعىن واإلستماع األذن، حس يعين السمع كلمة من لغة اإلستماع:  مهارة االستماع .١  :اإلتقان   .٢٣٥ص. )، ٢٠١٠(بندوغ: س ف.معرج حزانة علم،  ٢: ١٢القرآن الكرمي.  ٤                                                   على األعرب األصوات املفصل أو كلمات لتعبري عن رأي وشعور.الكالم هو القدرة  .كن حتقيق يف تدريس اللغات احلديثة مبا فيها العربيةمت



أو  تاليسجتال تاجالكتابة هي النشاط إلن:  كتابةال مهارة .٤ . تكون جهرًا أو سًرا، وقد تكون استماًعا، كما يف حديث بدء الوحيوقد تكون القراءة من الكتاب نظًرا، أو من الذاكرة املختزنة حفظًا، وقد اجلمع، والضم، والتنويع، واإلبالغ،  القراءة تعين:  القراءة مهارة .٣   ٣ الكتابة  ةمهار . و نظام الكتابةالباستخدام  املتعلقة مبوضوع معنيعلومات امل يف التعبري عن ما ينظر إليه، من ذوي اخلربة، شعر، فكر،  ةواحد موهبة "افاي منينكتكن مهارة احملادثة من خالل ميديا فلم يف تعليم ااغة العربية مبدرسة متوسطة ليلني جهياين، ٦   ١)، ص.٢٠٠٨؛ بندن: انكاس بندن، ١(ط.  حينري غنرت تريغن، الكتابة سيبغي سوات مهارة اللغوية٥                                                   مرس الطلبة أربعة املهارات اللغوية بالطريقة املباشرة باستخدام اللغة العربية أقسام، يف كل قسم عنده مشرفان يربيان تسعة الطلبة. و يف هذا النشاط يس القسم إىل املستوى اخلامس والسابع لريبوا الطلبة اجلديدين. مث قّسم رئالعملى لتنمية مهارات لغة الطلبة. يف هذا النشاط بعث املشرفون من قام قسم تدريس اللغة العربية بتدريب اللغة العربية  ٢٠١٦يف عام   ٦الداعمة.ولكن إلتقان أربعة مهارات حيتاج إىل التد ريبات الكافية والتدريبات  املهارات املذكورة مهمة لكل أشخاص يريدون إتقان اللغة العربية.  ٥ُمشول.اللغة املكتوبة بانتظام و  قراءة يفتقويها الو  : كلية علم الرتبية و التدريس جامعة الرسالة  ( يوكجاكرتا "،٢٠١٤/٢٠١٥ديفك سليمن سنة دراسية  ٢حممدية   ١اإلسالمية احلكومية سونن كليجاغى)، ص.



تدريس اللغة العربية يف إتقان  يكون قادرة ارتفاء كفاءة الطلبة من قسماملناسبة بأمر املشرفني. رجا قسم تدريس اللغة العربية من هذا النشاط    ٤ دراسة التعلم  ةريد الباحثتو  ولذلك استنادا إىل الوصف أعاله،  مهارات اللغة العربية. با املوضوع  بإجراء البحث ةاملهتم ةلذلك الباحثاملهارات اللغوية  للطالبة.  يف قدرةليت يؤمل ان تؤثر تدريب اللغة العربية العملى امن خالل  ةالعربي لدى طالب  لغويةال اتهار امل حيث مدخل التقومي املتجه األغراض يف رفعقسم تدريس اللغة العربية من  علىتدريب اللغة العربية العملى  يةفعال" جبامعة عالء الدين اإلسالمية  ٢٠١٦ قسم تدريس اللغة العربية للدفعة البحث تالفصل الثانى: مشكال  ."احلكومية مكاسر ، فإن القضايا األساسية اليت ستناقش يف أعالهوبناء على اخللفية          ؟العربيةكيف أغراض تدريب اللغة العربية العملي يف قسم تدريس اللغة  .٢ يف قسم تدريس اللغة العربية؟ تدريب اللغة العربية العملىكيف نشاط  .١  :هي البحث اهذ



تدريب  يستطيع :هي الدراسة هذه يف أما الفرضية .أعاله ذكرها مت اليت املشاكل على بينما اإلجابات ستوفر الباحثة قامت الفرضية هذه يف  الفصل الثالث: اإلفترض ؟احلكومية مكاسرطالب قسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية لدى  للغويةا اتهار امل لرفع تدريب اللغة العربية العملى كيف فعالية .٣   ٥ لدى طالب قسم تدريس اللغة  لغويةال اتهار امل لرفعاللغة العربية العملى  من األنشطة اإلضافية  نشاط وه تدريب اللغة العربية العملى تدريب اللغة العربية العملى  . أ  الفصل الرابع: توضيح معنى الموضوع  .امعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسرجب ٢٠١٥ العربية للدفعة لنظرية أو  عن االكتساب اخلربة احلقيقية من أجل حتسني فهم الطالب إلعطاء الطالب الفرصة  العربيةطالب قسم تدريس اللغة ل خاصةً  طالب قسم تدريس اللغة ل خاصةواحدة من األنشطة اإلضافية  وه مبدة. تدريب اللغة العربية العملىللطالب إلتقان بعض املهارات املرتبطة  املستوى اخلامس والسابع  املستوى األول والثالث، و الطالب العربية



للغة عن اويهدف هذا النشاط إىل تعميق فهم الطالب يكونون املعلمني.    ٦ ة مدروسان يعىن يف هذا النشاط، هناك نوعان من مهارات اللغ   هم.لممارسة املباشرة اليت مت دراستل العربية، وتدريب الطالب مهارة  هي اآلخر املهرة ولكن بتدريبهما،مهارة اإلستماع و مهارة احملادثة ممارسة مهارة  الطالب املطلوب ملمارسة النظريات اليت أعطيت، وال سيمااكذلك. يف هذا التدريب العملي مسيتم دراسته مهارة الكتابةو القراءة  كن متهي واحدة من أنواع املهارات اللغوية اليت :  ثمهارة التحد .٢ .ما لعامل  ينقطع وقد ، وحتليل فهم وإرادة ، بقصد األصوات تلقي وهو املهارة هذه ومفهوم .اإلصغاء مبعىن واإلستماع األذن، حس يعين السمع كلمة من لغة اإلستماع:  مهارة االستماع .١ املهارات اللغوية  . ب .لتحدث باللغة العربيةلقادرة  ونكونيل احملادثة الكالم هو القدرة على  .حتقيق يف تدريس اللغات احلديثة مبا فيها العربية  . تكون جهرًا أو سًرا، وقد تكون استماًعا، كما يف حديث بدء الوحيوقد تكون القراءة من الكتاب نظًرا، أو من الذاكرة املختزنة حفظًا، وقد القراءة تعين اجلمع، والضم، والتنويع، واإلبالغ، :  القراءة مهارة .٣ األصوات املفصل أو كلمات لتعبري عن رأي وشعور. األعرب



أو  تاليسجتال تاجالكتابة هي النشاط إلن:  كتابةال مهارة .٤   ٧ الكتابة  ةمهار . و نظام الكتابةالباستخدام  املتعلقة مبوضوع معنيعلومات امل يف التعبري عن ما ينظر إليه، من ذوي اخلربة، شعر، فكر،  ةواحد موهبة منط . هاميو يتم تق ذيال على كائنقرار المي هو عملية حتديد و التق مدخل التقومي املتجه األغراض   . ت  ُمشول.اللغة املكتوبة بانتظام و  قراءة يفتقويها الو  مي الربنامج حيث مت حتديد املالحظات و جزء من تق وهمتجه األغراض  اول لقياس مدى حتققت حتقيق حيلتحديد النجاح. واملقيم  يارمج كمعالربنا غراضأ استعمل هذا املدخلفعلت الوجهة يف عملية تنفيذ الربنامج.مي ال تزال جارية، والتحقق من مدى وبالفعل و قبل بدء الربنامج. هذا التق يف قسم تدريس اللغة  تدريب اللغة العربية العملىملعرفة عن نشاط  .١  هي: ،د احلصول عليها يف هذا البحثير ت األغراض الىت أغراض البحث  . أ  : أغراض البحث وفوائدهالخامس الفصل .هو تطوير تايلر طهذا النم أمااألهداف.   العربية.



لدى  للغويةا اتهار امل يف رفعتدريب اللغة العربية العملى  ملعرفة نتائج .٣ العربية.ملعرفة أغراض تدريب اللغة العربية العملى يف قسم تدريس اللغة  .٢   ٨ جبامعة عالء الدين  ٢٠١٦ طالب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة يف نشاط تدريب اللغة العربية  وتقليل استخدام اللغة اإلندونيسياللمعلمني، جيب عليهم إلرتفاء ابتكار يف إجراء ممارسة الكالم  .٢ العملى أم قادرة على حتسني و تطوير القدرة اللغوية.للطالب، باالجتهاد يف متابعة هذا نشاط تدريب اللغة العربية  .١  فهي: البحث هذه من اليت يؤخذ أما الفوائد لبحثد افوائ  . ب  اإلسالمية احلكومية مكاسر    يف تدريب اللغة العربية العملى.لقسم تدريس اللغة العربية،  فيمكنه تطوير و حتسني نوعية الدراسة  .٣ العملى.



فركتكس تدريب العملى يأيت من كلمة التطبيقية الفرنسية، الكلمة  تدريب اللغة العربية العملىتعريف  الفصل األول :  الدراسة المكتبية  الباب الثاني  ٩  يذكر  ٨.النظريةمن احلصول مااحلقيقية  شيئ العمليةفرصة الختبار وتنفيذ هو جزء من تعليم يهدف إىل متكني الطالب احلصول على   ةاالندونيسي اللغة ويف قاموس ٧العملية"." ةرفيحباليونان، فركتكوس  الالتينية، أو وغالبا كثرية باألنشطة  أّما.يةوسيلة للتعلم من التدريب العملي أيضا واحدة عملي (تطبيق) وتنقسم إىل فئتني، مها قبل االتصالية التنفيذها يف منهج  التواصل،  ريغعين أن تتم التدريبات تمتارين ما قبل التواصل ال  ممارسة ما قبل التواصل  . أ .والتواصلية الذي لطالب باملهارات األساسية يف التحدث لزيد ي يولكن املقصود ه مثل ممارسة احلوار واملفردات والقواعد،  نزل إىل امليدان،عندما ي حيتاج كن القيام ا يف متاليت  السالب. هناك العديد من اغريذلكواإلمياءات و     )٢٠١٧أكتوبر  ٢( https://kbbi.web.id/praktikum، معجم اللغة اإلندونيسية ٨  )٢٠١٧أكتوبر  ٢(metode-pembelajaran-praktikum.html/٢٠١٥/١٠/http://www.eurekapendidikan.comايأريك التعليم،  ٧                                                   



وأمناط املمارسة،  مرحلة ما قبل التواصل، من بني أمور أخرى: احلوار،   يف فرتة  الذي فُعلواميكن حتقيق الكفاءة اجليدة يف حمادثة  املتعلمني يُرجى حول خمتلف املواقف واملناسبات. من خالل هذه العمليةقليد ممارسة وحفظ احلوارات يهذا األسلوب هو : من حفظ احلوار .١ .ومقال لفظية ، حفظال عن زمنية معقولة وليس مفتعال. وعلى الرغم من منط أص كون القدرة تولكن إذا فعل ممارسة باستمرار مع مرور الوقت سوف  لطالب يسأل،  فواحدواحدة  ظهرياملريب يف هذه احلالة الصور و محل  فهم احلقائق من خالل الصور وكشف شفويا تتناسب مع مستواهم. لطالب ميكن لكي ا ا األسلوبعطى هذيو : احلوار من خالل الصورة .٢ .على التواصل بشكل طبيعي   كرّاسة تلك تلك؟ ما. طبيبة  تلك تلك؟ من )٤  مكتب ذالك ذالك؟ ما. سائق ذالك ذالك؟ من )٣  مرمسة هذه ؟هذه ما. تلميدة  هذاه هذه؟ من )٢  قلم هذا هذا؟ ما . تلميذ هذا هذا؟ من )١  :وفقا للصورة هو مبني، املثال جييبونمث الطالب 



كن الطالب من ميحبيث  ا األسلوبعطى هذيو : تسرتشد احلوار .٣   من كيفية  املثال يقاليف هذا االستجواب  ."الذهاب اىل السينما" عن :يعطي من األسئلة واألجوبة النموذجية باللغة العربية، املثال. يف هذه احلالة املريب الذي يدرماملناسب  التكلم استكمال بعض كما  جابةعلى الطالب إل ملةاإلجابة، بعد أن إعطاء املعلمني اجل إىل أن ميكن للطالب التعبري  ا األسلوبعطى هذيو : التدابري مسرحة .٤  كثرية منزلية واجبات عندي إليه، اذهب لن )٢ نت؟أ و سنيما،لا إىل أذهب نأ أريد مساء السنيما إىل أذهب نأ أريد يضاأ ناأ )١ :، املثاليف املثال جراءات يفعلون اإلاملعلمني  احلالة هيف هذ عن النشاط اللفظي.      نت جتلس على كرسي.أماذا اعمل؟  )٣ نت تضحك.أماذا اعمل؟  )٢ نت تتبسم.أماذا أعمل؟  )١ :يسأل، املثالو  غري ذلكو  عينة مثل يبتسم، يضحك، وجيلس،امل



ترتبط ا جمموعة من أصدقائهم حبيث تصبح القصة الكاملة. يتم شيئا  واقولي ون أنأصدقائهم. يف هذا التمرين يأخذ الطالب يتحولالعملية اليت قامت ا املتعلمني يسمح للتفاوض مع جمموعة من وفقا الحتياجات. أعطيت كل جمموعة عنوان قصة بسيطة. قبل مجيع احملادثات. يف فئة واحدة يتم تقسيم الطالب إىل جمموعات اليت ستقدم هي جهاز تسجيل لتسجيل املعدات : احملادثة اموعة .١ :التايلاألنشطة اليت ميكن القيام ا يف ممارسة التواصل هو تدرجييا على النحو حبيث تنفذ كل أنشطة التعلم خارج على األقل إعطاء اإلثارة هلم. بعض نفسها، لذلك جيب أن يكون املعلمون جيدة االستفادة من هذا الشرط والقدرات اجلماعية ليست هي  نفسيا كل فئة لديها امليل، وجهات النظرمراحل، وينصح أن املواد التدريبية اختيار وفقا لظروف الطبقة. يفعل على املريب. ولئن كان تقدمي التدريبات تعطى على  كلمنقاش أكثر من التختفيض للسماح هلم لتطوير قدرام اخلاصة. الطالب يف هذه املرحلة إىل علمني بدأ مباشرة ليتم املتعلمني يف هذه العملية. يف هذه املرحلة إشراك املالتدريبات التواصلية هي التمارين اليت تعتمد أكثر على اإلبداع من   متارين التواصل  . ب  



يف هذه  تسجيل كل نشاط حبيث حمادثة ميكن االستماع مرة أخرى.   إذا كان  اموعة مث جييب سؤال الطالب املريب حول يدور العملية االنتهاء من النشاط، لعبت السجل التايل  وبعدالطالب يسألون.  ع الطالب، سواء على حمتويات، وأمناط، اخللفي للمناقشة م كما أنه بالنظر إىل املستويات املتوسطة واملتقدمة.   ليس هو نفسهلدى املتعلمني. وبطبيعة احلال فإن الدور املعطى للمستوى املبتدئ جيب القيام به املتعلمني. دور معني ينبغي أن تعدل ملستوى الكفاءة املعلم تعيينات األدوار احملددة اليت  يعطىيف هذا النشاط : دور لعب .٢ .وغري ذلك والتجويد، إذا كنت مربيا ومامان كتلميذ.  :، حترك! املريب املهاميعطى املثال،  ين ×أ : و عليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، إل  أستاذ )٢ : السالم عليكم، يا أستاذ؟  مامن )١ :حمادثة على النحو التايل يف الشارع؟ ويتملقيت يقال إذا  الذيما  واملسطرة ج إىل الكراسة، والقلم، واملرمسة،ا : أحت  مامن )٥ ج إليه، يا مامن؟ا ذا حتتا:م  ياأستاذ )٤ .ستاذيأ ن أشرتي األدوات املدرسيةأريد أ:   مامن )٣ تذهب يامامن؟



با عن ، معر احرتاماملثال، . السلوك االجتماعي أثناء االتصال لفظياالتعبري االجتماعي يعين أن السلوك : ممارسة التعبري االجتماعي .٣  .لوضع اليت تتطلب التمكن من األمناط املعقدةإعطاء هذه املهمة ميكن القيام به كثريا مع كل شيء من كيف متواضعة مفيد جدا يف تدريب السلوك اللغوي.  أسلوبلعب هذا الدور هو   : آمني  مامن )٧ :وافقتك السالمة  أستاذ )٦   . هذه وغريذلكشعور الرهبة والفرح، وداع، وإعطاء املديح، التهاين،  للغة العربية. ااألصلي موجودة الناطقون القيام به يف األماكن اليت خارج الفصول الدراسية. وبطبيعة احلال، فإن هذا النشاط فقط مت وسائل املمارسة امليدانية هو التواصل مع الناطقني ا : الممارسة ا .٤  نجاح لامتين لك ا )٤ أهنئك بعيد الفطر املبارك  )٣ ما أمجل هذه الصورة  )٢ وافقتك السالمة  )١ :املثال ،التعبري الذي يستخدم عادةمتارس يف سلسلة من احملادثات حول حالة معينة. أمناط  التعبري أمناط



ألن ممارسة اال هي مفيدة جدا لتطوير قدرات اللغة العربية، هذه    مهارات  لرتقيةلعدة أنشطة  هميكن استخدام التدريب العملى نشاط   تدريب اللغة العربية العملىغراض وأد فوائالفصل الثاني :  اخليال مرب إذا تطلب األمر ذلكلقيام به عن طريق مساعدة من طالب يستبعد األنشطة اليت يتعني املشاكل مستوى املبتدئني حلها جيب أن تكون مستويات بسيطة، ال جيب أن املعلمني أيضا أن ننظر يف مستوى قدرة املتعلم العربية. ينطوي على القدرة على حتليل وتقييم وقائع اخلتامية. يف هذا النشاط قشة درجة أعلى من الصعوبة من احلوار، ألن النقاش خطة. مناهذا النشاط إىل حل املشاكل اليت واجهتها، أو عقد اتفاق على وحل مشكلة وعادة ما يتم يف شكل مناقشة. ويهدف : حل مشكلة .٥ .ميكن أن تستخدم حجم تطوير تعلم اللغةاللغوي يف خمتلف اجلوانب. وإىل جانب األنشطة يتحدث يف احلقل اطقني ميكن أن تعقد بشكل غري مباشر التصحيح تحدث مع النال للطالب لتطبيق ودمج املعارف واملهارات لديهم واضح يف املمارسة استخدامها: لتدريب املهارات املطلوبة من املتعلمني، وتوفري الفرص يف التدريب العملي التفاصيل  (١٩٩٦) زين الدين املتعلمني. وميكن وفقا



ونقدر املعرفة  بالبحث العلمي العملية، إلثبات شيء علمي أو القيام   الرتفاع  العربية  قسم تدريس اللغة حتقيق رغبات الطالب ورجا رئيس قسم تدريس اللغة العربية أن هذا الربنامج قادر على  .١  عربية العملى فهي:أما أغراض تدريب اللغة ال .واملهارات متتلكها   ٥.ص ، واختباره تدريسه وطرق اإلستماع فن اخلميس، صاحل بن الرمحن عبد ٩                                                     ٩.وحتليل فهم وإرادة ، بقصد األصوات تلقي وهو املهارة هذه ومفهوم .اإلصغاء مبعىن واإلستماع األذن، حس يعين السمع كلمة من لغة اإلستماع    تعريف اإلستماع .١ اإلستماع مهارة  .أ   تعريف المهارات اللغوية لفصل الثالث :ا  مهمة يف حياتنا هي العربية اللغة أن العربية تدريس اللغة قسم طالب جلميع فهم تقييم .٥ العربية. باللغة احمليطة احملادثة وفهم الكالم يف الطالب رغبة زيادة .٤ .الكالم واالستماع يف ممارسةللطالب  ةجديد بيئة إعطاء .٣ إعطاء تعليم اللغة العربية. على قادرين الطالب .٢ .املهارات للغويتهم



) سنة عشر إحدى العقلي العمر( األوىل اخلمسة الصفوف يف اإلستماع وأمهية ٥ .الفنظ هذا على تعتمد  واملرئية املسموعة اإلعالم وسائل أن كما ...)واحملاضرات اإللقاء  كفن(  االستماع على كبريا اعتمادا تعتمد الفنون بعض أن ننسى أال وجيب . والكتابة القراءة بني الناس تقضيه الوقت من % ٢٥ بينما . اآلخرين إىل متحدثة الناس تقضيه الوقت من % ٣٠ و. غريهم إىل االستماع يف يقضونه املدرسي وقتهم من % ٥٠ : أي %٥ يزيدون االبتدائية املرحلة وطالب . اآلخرين  إىل مستمعة الناس تقضيه الوقت من % ٤٥ قرون، عدة بعد الكتابة عصر وجاء الطباعة جاءت حىت الشفوية والروايات ، املنطوق على فيها الناس اعتماد كان حيث السابقة العصور يف عليه اعتمد الذي الفن  هو ستماعاإل إن اإلستماع أمهية .٢    الكالم ونقد تقومي )٣ معه والتفاعل الكالم التفسري )٢ اإلمجايل املعىن فهم )١ اإلستماع عناصر .٣ .القراءة طريق من أكثر اإلستماع طريق عن أفضل بشكل ويتذكرون أكثر يتعلمون الصفوف هذه يف األطفال أن إذ القراءة، أمهية تفوق



كالم، كل ما يلفظ به كالم، سواء مقصودا أو -مقلوب زيد–عكس زيد سواء كان مركبا أو غري مركب، فإذا قلت: زيد، كالم، زيد قائم كالم، ديز اللغويني كل ما يلفظ به، سواء كان مفيدا أو غري مفيد، يسمى كالما، والكالم اسم مصدر من تكلم يتكلم تكلما، فاملراد به عن   تعريف الكالم .١ مهارة الكالم  .ب   .واملستمع املتكلم خربات تكامل )٤     م ١٥١،٢٠٠٦(عمان : دار املسرية) ص  " طريقة تدريس اللغة العربية"على أمحد مدكور ١١    ٠٥/١٠/٢٠١٧ ١٤١٩٠=http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid"العربية اللغة يف الكالم"اخلضري عبدالكرمي الشيخ١٠                                                   األخرية، عندما زادت أمهية االتصال الشفهي بني الناس. ومن الضرورة إتقاا يف اللغة األجنبية. ولقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف الفرتة الكالم من مهارة األساسية بعد اإلستماع، اليت يسعالطالب إىل  الكالمأمهية مهارة  .٢  ١١بطريقة وظيفة أو إبداعية، مع سالمة النطق و حسن اإللقاء.املشاعر اإلنسانية واملواقف االجتماعية والسياسية واإلقتصادية والثقافة أما املقصود بلكالم، القدرة على التعبري الشفوي عن  ١٠األصل يف اللغة.كالم النائم كالم، كالم بعض الطيور كالم، هذا من حيث غري مقصود، ف



   ١٥٢على أمحد مدكور " املراجع السابقة " ص. ١٣    ه٣٤،١٤٢٤الفوزان " املرجع السا بقة" ص.  عبد الرمحان بن إبرهيم ١٢                                                   خالل احملادثة واالستماع، ويظل ميارس اللغة على هذا النحو مدة من على اللغة. ويتعلم املرء اللغة أول ما يتعلمها أصواتا والفاظا منطوقة، من يف الصحف واألوراق، رموزا تدل  والكلمات، واجلمل والعبارات املنضودةيف املقام األول ألفاظ منطوقة، وأصوات مسموعة، مث جاءت احلروف ليست اللغة حروفا وكلمات مكتوبة، وال صحفا و أوراقا، امنا هي   ١٣بعد اإلستماع.اعتبار الكالم أهم جزء يف املمارسة اللغوية واستخدامها يف احلياة اإلنسانية وعلى ذلك ميكن هو الشكل الرئيسي لالتصال اللغوي بالنسبة لإلنسان. حيام، أي أم يتكلمون أكثر مما يكتبون. ومن هنا ميكن اعتبار الكالم والكبار على السواء. فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف وال شك أن التحدث من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار   ١٢جود هلا وال أحد يتكلمها.الكتايب، مدعيا أن اللغة العربية الفصيحة ال و بني الناس يف العامل، وال حجة ملن يهمل اجلانب الشفهي، ويهتم باجلانب  متكني الطالب من احلديث بالعربية، ألن العربية لغة اتصال، يفهمها مال االجتاه، الذي نرجو أن يسلكه مدرس اللغة العربية، وأن جيعل مهها األول، وهذا هو مبكان عند تعليم اللغة العربية، االهتمام باجلانب الشفهي،   



  ٣٤- ٣٣مرجع السابقة" ص  الفوزان " د. عبد الرمحان بن إبرهيم١٦    أمحد زياد حمبك " نفس املرجع"١٥    ١زء) جل(ا   ٨٢حمبك " أمهية املشافهة يف تعليم اللغة العربية" جملة جممع اللغة العربية بد مشق ( الد) أمحد زياد ١٤                                                    هناك بعض اللغات مازالت منطوقة غري مكتوبة. )٤ كبري من الناس اليعرفون الكتابة يف لغام.مجيع الناس األسوياء، يتحدثون لغام األم بطالقة، ويوجد عدد   )٣ ول املدرسة.تعلمها عند دخيتعلم الطفل الكالم قبل أن يأخذ يف تعلم الكتابة، اليت يبدا يف  )٢ ظهرت الكتابة يف فرتة متأخرة من تاريخ اإلنسان.عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل، حيث  )١  ١٦مايلي:هي الكالم، أما الكتابة فهي حماولة لتمثيل الكالم، والدليل على ذلك األساس،  اللغة يف١٥اللفظ والصوت، قبل أن تكون وسيلة كتابة باحلرف.واالستماع، ألن اللغة يف طبيعتها وسيلة اتصال بني الناس من خالل واحملادثة والقراءة والكتابة، ويؤكد معظم الدارسني أو لوية احملادثة والتعليم احلق اليكون يف الواقع إال ذه املهارة األربع، واالستماع   ١٤تماعا.ينقطع عن تعلمها حمادثة واسالزمن، مث يتعلمها حروفا وكلمات، فيمارس القراءة والكتابة، ولكنه ال   



% من النشاط ٩٠يرى الباحثون اللغويون (يف معظمهم) ان حوىل  )٥   -http://taufik أمهية الدورة اللغوية يف رفع مهارة الكالمتوفيق سرياج،  ١٧                                                     من املعىن.بشكل علمي و منطقي مقنع، وإال جاء الكالم أجوافا حاليا  يرتبهامجع األفكار واملعارفة املناسبة للتحدث من مصادرها مراجعها، مث واملدرس الواعى هو الذي يعلم تلميذه أال يتحدث أحدهم إال  مصادراملعرفة إىل املراجع.فيما سيقول، فيجمع األفكار ويرتبها، ويرجع إىل  يف التفكريوبعد أن يستثار اإلنسان أو يوجد لديه دافع للحديث، فإنه يبدأ  )٢ مقال... و هكذا نرى البداية التحدث هي وجود ُمثري للتحدث.األدب حبادث بفكرة فرييد التعبري عنها بقصة أو قصيدة أو  ينفعلأمامه، أو كأن تلح على املتحدث فكرة يريد التعبري عنها، أو كأن يثري رغبته يف الكالم، كأن يعلق املتحدث على حديث شخص االستثارة، فقبل أن يتحدث املتحدث، البد أن يكون هناك مثري  )١  خطوات عملية التحدث .٣ ١٧بني األفراد.يكون نشاطا شفهيا ويشكل التحدث اداة اتصال سريعة  اللغوى siraj.blogspot.com/٢٠١٠/٠٣/blog-post.html )٢٠١٧اكتوبر  ٥(  



والصياغة. واملدرس الواعى هو الذي يهتم بتنمية التفكري واختبار اا الداخلية السابقة عليها، وهي االستثارة، والفكري عملياملستمع، حىت ليخيل إليه أا عملية تتم بطريقة مفاجئة، ألنه مل ير بعناية، فالنطق هو املظهر اخلارجي لعملية التحدث اليت يراها فبالنطق السليم لأللفاظ املختار اليت تعرب عن املعاين املختارة أيضا مرحلة النطق، واملرحلة األخري يف عملية الكالم هي مرحلة النطق،  )٤  .واملناسبة أيضا لنوع املعاىن واألفكاراحملتارة للحديثحيتار هلم املعاىن واألفكار املناسبة واأللفاظ واألساليب هلم، مقتضاه. وللمتحدث البد أن يتعرف على نوعية املستمعني حىت لكل مقام مقال، والبد أن يدرم مقتضى احلال، ولكل حال حبيث تناسب احلال، فالبالغة مراعاة أن انتقاء ألفاظهم وعبارام واملهم هنا هو أن املعلم الرشيد هو الذي يدرب تالميذه على  من أهم األمور اليت تفرق بني املتحدث اجليد واملتحدث الرديئ.ولنوع املستمعني. وانتقاء األلفاظ واألسلوب للتعبري عن األفكار أي األلفاظ، والعبارات والرتاكيب املناسبة حملتوى الكالم الرموز، الصياغة بعد االستثارة، والتفكري تأتى مرحلة الصياغة أي انتقاء  )٣  



بني األصوات املتشاة متييزا واضحا مثل : ذ، التمييز عند النطق،  )٢ نطق األصوات العربية نطقا صحيحا. )١  جماالت مهارات النطق والكالم .٤     ١٨مع الطالقة حسن اإللقاء.بطريقة منطقية، مث ينطق نطقا صحيحا خاليا من األخطاء اللغوية، األفكار يف قوالب وصياغات لغوية سليمة وجذاية، ويرتب أفكاره فكر فيما سيتحدث به، مث يضع هذه داع للحديث وهو الذي يهكذا أن املتحدث اجليد هو الذي ال يتحدث إال إذا كان  وهي النطق.املعاين لد×تالميذه قبل اهتمامه بالشكل اخلارجي لعملية التحدث      ٣٧-٣٥" املرجع السابقة"  ص.  على أمحد مدكور ١٨                                                    ة املناسبة.التعبري عن األفكار باستخدام الصيغ النحوي )٦ نطق األصوات املتحاورة نطقا صحيحا مثل: ب، م، و،..اخل.  )٥ تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية. )٤ التمييز عند النطق بني احلركة القصرية والطويلة. )٣ ز، ظ، اخل.



طقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من نطق الكلمات املنونة ن )١٤ عن ثقة بالنفس وقدرة  على مواجهة اآلخرين.التحدث بشكل متصل، ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة مما ينبئ  )١٣ اململ، وال هو بالقصري املخل.التعبري عن األفكار بالقدر املناسب من اللغة، فال هو بالطويل  )١٢ تر تيب األفكار ترتيبا منتقيا يلمسه السامع. )١١ للكلمة.الدقيق التعبري عند احلديث، عن توافر ثروة لفظية، متكنه من االختيار  )١٠ استخدام النظام الصحيح لرتاكيب الكلمة العربية عند الكالم. )٩ للثقافة العربية.استخدام عبارات ااملة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمه  )٨ اختيار التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة. )٧    أفكار. أو تو ضيح شيء منها، أو مراجعة صياغة بعض ألفاظه.التوقف يف فرتات مناسبة عند الكالم، عندما يريد إعادة ترتيب  )١٦ معربا عما يريد تو صيلة من أفكار.استخدام اإلشارات واإلمياءات واحلركة غري اللفظية استخداما  )١٥ الظواهر



وحتديد أدوار األعضاء  -إدارة مناقشة يف موضوع معني )٢٢ إلقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر. )٢١ حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة. )٢٠ تغيري جمري احلديث بكفاءة عند ما يتطلب املوقف ذلك. )١٩ يصوغ فيه هذا املعىن.الرتكيز عند الكالم على املعىن وليس على الشكل اللغوي الذي  )١٨ التقليدية يف الكالم.أشكال التعبري و أمناط الرتكيب، مما ينبئ عن حترر من القوالب ا يدور أمامه من حديث استجابة تلقائية ينوع فيما االستجابة مل )١٧     ٣٦-٣٥على أمحد مدكور " املرجع السابقة"  ص.  ١٩                                                   اجلمع، والضم، والتنويع، واإلبالغ، وقد تكون القراءة من الكتاب نظًرا، : (والقراءة تعين:  القراءة أوالً  قال حممد عدنان سامل يف كتابه    تعريف القراءة .١ مهارة القراءة  . ت ١٩إدارة حوار تليفوين مع أحد الناطقني بالعربية. )٢٤ واستخالص النتائج من بني اآلراء اليت يطرحها األعضاء. )٢٣ املشرتكينفيها.



), اإلعدادية و الثانوية  (حسين عبد الباري , عنصر االجتاهات احلديثة لتدريس اللغة العربية يف املرحلتني  ٢٠                                                    متصلة.هذه الرموز إىل ما تدل عليه من معان سواء أكانت معاين مفردة , أم تتحدد القراءة  على أا عملية تعرف الرموز املكتوبة و نطقها , و ترمجة لتدريس اللغة العربية يف املرحلتني اإلعدادية و الثانوية : و فيه احلديثة أو كما عرفها الدكتور حسين عبد البارئ يف كتابه االجتاهات      ٢٠األناة والدقة.مث التحليل واملناقشة، وهو ما حيتاج إىل إمعان النظر يف املقروء، ومزيد من إىل العملية الفعلية املعقدة، اليت تشمل اإلدراك والتذكر واالستنتاج والربط،  –ط اجلانب اآليل من القراءة وإن كان ال يزال ميثل فق –تطور فيما بعد احلروف والكلمات، والنطق ا على الوجه الصحيح، ولكن هذا املفهوم ومفهوم القراءة مبعناه البسيط يتمثل يف: القدرة على التعرف على     وقراءات لبعض القراء.حتفيظ القرآن للذين ال يقرؤون، وكذلك عن طريق األشرطة من حماضرات يف حلقة وكذلك كما حيدث  استماًعا، كما يف حديث بدء الوحي).أو من الذاكرة املختزنة حفظًا، وقد تكون جهًرا أو سًرا، وقد تكون      . ١٤٥, ص  ١املكتب العريب احلديث للنشر و التوزيع , اإلسكندرية , مصر , ط 



املتعلقة علومات املأو  تاليسجتال تاجالكتابة هي النشاط إلن تعريف الكتابة .١ مهارة الكتابة  . ث   يف  ةواحد موهبةالكتابة  ةمهار . و نظام الكتابةالباستخدام  مبوضوع معني القدرة  الكتابة وهي يف جمموعة متنوعة من املهارات هناكو  ٢٢العربية.الكتابة هي املهارة الرابعة من حيث لرتتيب بني مهارات اللغة   ٢١.إىل جوانب أكثر تعقيدا "اإلنشاء"بدء من جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات حىت  احملتويات العقلتعبري  يف  يف الكتابة و هي املهارات املتعلقة باللغة ةيكانيكياملالقدرة  )١   . ة امليكانيكية والقدرة على معاجلة املنطقيالكتاب كتابة املقيدة تسمى أيضا الالكتابة لديها مرحلتني، وهي  أنشطة .مة الكتابةو القراءة، أسلوب اللغة،  تقييم منظ ثلاستخدام اللغة، مبعلقة  تالقدرة على التفقري هي القدرة امل )٢  .شكل مواد خام مكتوبة، مثل كتابة عالمة الرتقيم   .٤٩)، ص. ٢٠٠٨؛ مالنغ: جامعة مالنغ اإلسالمية احلكومية بريس، ١عبداحلميد، تعليم اللغة العربية (ط. ٢٢ .١٥١)، ص.٢٠١٤؛ بندن: بت رمياج روسدكريا، ٤اجيب حرماون، ميتودلوغي تعليم اللغة العربية (ط.  ٢١                                                    نشاء غري املوجه.اإلرة أو كتابة احلُ ال نشاء املوجه، مثاإل



يسلسل  بدأ من الفئة الدنيا، ذلك ألنه نشاء املوجه مدرج يفاإل   أكثر تعقيدا،  أنواع أخرى من، وكذلك الكلمات واجلمل مث، ألحرف   .ةظوحمفواالفتتاحيات واملقاالت والدراسات األكادميية األخرى، الفعلية اإلسالمي من خالل العمل يف شكل قصة القصرية، والعامل ميكن الطالب تقدمي األخبار األحداث يف اتمع  )٥  .ميكن الطالب إنشاء القصص املثرية )٤ .باستخدام اللغة العربية    الطالب قادرون التواصل من خالل املراسل أو لغة الكتابة  )٣ .مقال شكل التعبري عن أفكارهم من خالل الكتابة يف الطالب بارعون يف )٢ .اجلمل البسيطة باللغة العربية ميكن الطالب ترتيب أو إنشاء )١ أغراض الكتابة .٢  التحويل الفعل املاضى على الفعل املضارع.تسرتشد األبسط هو النسيخة، التعديل اجلملة، اإلستبدال، حتويل ال إنشاءشكل . تسرتشدال مع إنشاء يسمى مبا هذه املهارات وميكن حتقيق



منط . هاميو يتم تق ذيال على كائنقرار المي هو عملية حتديد و التق الفصل الربع : مدخل التقويم المتجه األغراض    الربنامج حيث مت حتديد املالحظات مي و جزء من تق وهمتجه األغراض  اول لقياس مدى حتققت حتقيق حيلتحديد النجاح. واملقيم  يارالربنامج كمع غراضأ استعمل هذا املدخل فعلت الوجهة يف عملية تنفيذ الربنامج.مي ال تزال جارية، والتحقق من مدى وبالفعل و قبل بدء الربنامج. هذا التق .غراضيتم حتقيق األ هلإجراء دراسة جتريبية ملعرفة  .٤ .اإلخباريةإجراء دراسة السجالت واحملفوظات واالفتتاحيات، والنشرة  .٣ .مي هذا الغرضو ، لوحة ملراجعة وتقمساع الرأيرباء ، اعداد اخل .٢ مجع البيانات لوصف قرار قيمة األغراض .١ :هي ططريقة هذا النم .وير تايلرهو تط طهذا النم أمااألهداف. 



.  النوعىنوع البحث اليت ستستخدم يف هذا البحث هو البحث      نوع ومكان البحث : الفصل األول طريقة البحث  الثالثالباب    ٣٠  لتحديد  يارالربنامج كمع غراضأ املتجه األغراض. استعمل هذا املدخلبعد وجود البحث، والبحث أيضا حياول أن يقوم مبدخل التقومي  استحدم ذيالبحث ال" يعين(ex post facto) ايس بوس فكتوا  كان هذا البحث اما بالنسبة  اول لقياس مدى حتققت حتقيق األهداف.حيالنجاح. واملقيم     ..١١٧)، ص.٢٠١١؛ بندن: الفابيت، ١٢(ط.  ، طريقة حبث التعليمسوغيون٢٣                                                  .٢٠١٥يف هذا البحث يعىن كل طالب قسم تدريس اللغة العربية لدفعة وجمموع الكلى ٢٣وصفات معينة اليت حمددا الباحث للدراسة واستنتجه.الوالية العامة الىت قامت على مصدرين أو فاعلني املواد الذى له إمتيازات اموع الكلى هو  اموع الكلى هوأما  (Sugiono) وقال سوغيونو   المجموع الكلي  .أ   جموع الكلى والعينة النموذجيةالمالفصل الثاني :   كلية الرتبية وشؤون التدريس. يفملكان تنفيذ هذا البحث 



هي جزء ينوب عن أن العينة النموذجية  قال سحرسيمى اركنتو جيةالعينة النموذ .ب    شخص فتأخذ الباحثة ان  ١٠٠من العدد/اموع الكلى. فإذا كان أكثر شخس فيحسن للباحثة أن تتناوهلم كلهم، كان البحث حبث  ١٠٠ن مصدر املواد أقل من إذا كاوقال أيضا ٢٤اساسية موع الكلى.للمجموع الكلى والبد ان تكون هذه العينة النموذجية تتصف يصفات احلالصة من حبثها الذى يتمثل ىف العينة النموذجية الىت تعترب متثال النموذجية. إذا ارادت الباحثة ان تعم حاصالت حبثها, يعىن هي تأخذ هذ البحث ما يسمى البحث العينة  اموع الكلى الذى جتث الباحثة ىف أكثر من   ٢٠١٥لدفعة اللغة العربية قسم تدريس  طالبأما عدد   ٢٥%.٣٠-٢٠ختتار منهم العينة النموذجية نرتاوح بني    .١٠٨، ص. سوحرسيمى اريكنت، برسيدر البحث ٢٥  .١٠٩)، ص. ١٩٩٢؛ جاكرتا: رينيك جفت، ١، برسيدر البحث (ط. سوحرسيمى اريكنت ٢٤                                                   يف مجع البيانات تستخدم الباحثة الطريقة اآلتية : طريقة جمع البياناتالفصل الثالث :   بدون نظام. النموذجية. فتستخدمها الباحثة يف هذا البحث هي العينة النموذجية لتكون العينة  ابطال ٣٠شخص من عددهم. و أخذت الباحثة  ١٠٠



ىف  مجع   ةها الباحثتاستخدم وهي طريقة الىتاملقابلة طريقة  .١      اخلاصة إىل العامة.اخلالصة من األمور الكلية إىل األمور اجلزئية، أو بعبارة أجرى من الطريقة االستقرائية: وهي طريقة تنظيم املواد الىت جترى باصدار  .٢ العامة إىل اخلاصة.اخلالصة من األمور اجلزئية إىل األمور الكلية، أو بعبارة أخرى من  الطريقة القياسية: وهي طريقة تنظيم املواد الىت جترى  باصدار .١  يف هذا البحث تستخدم الباحثة الطريقة اآلتية : طريقة تحليل البيانات:  بعاالفصل الر   .وغريها من األشياء اليت تتعلق ببحث هذه الرسالةعلى املهارة اللغوية  العربية العملى  تدريب اللغةاملعلومات عن بتسجيل األشياء اليت تتعلق مبسائل البحث. ستأخذ الباحثة تجمع فيها الباحثة املعلومات هي الطريقة التي الطريقة الوثيقة .٢ عن تدريب اللغة العربية العملى و أغراضه.املواد 



مبدة. لنظرية أو  للطالب إلتقان بعض املهارات املرتبطة عن افهم الطالب واملقرر إلعطاء الطالب الفرصة الكتساب اخلربة احلقيقية من أجل حتسني هو أنشطة املنظمة و نظام فرعي من احملاضرة  يعينالتدريب العملى      : تدريب اللغة العربية العملى  الفصل األول نتائج البحث  الباب الرابع ٣٣  ة مدروسان يعىن يف هذا النشاط، هناك نوعان من مهارات اللغ  .طالب قسم تدريس اللغة العربيةل خاصةواحدة من األنشطة اإلضافية  وه تدريب اللغة العربية العملى مهارة  هي آلخرا املهرة ولكن بتدريبهما،مهارة اإلستماع و مهارة احملادثة ممارسة مهارة  الطالب املطلوب ملمارسة النظريات اليت أعطيت، وال سيمااكذلك. يف هذا التدريب العملي مسيتم دراسته مهارة الكتابةو القراءة      التنظيمي و العمايل اهليكل  . أ  .لتحدث باللغة العربيةلقادرة  ونكونيل احملادثة



ءاألعضا إ.ته.م إلياس، محكا الدكتور تيرةالسكر  أغ .م.س.،ل أمري حممد احلاج الدكتور  رئيس اللجنة  . وحيوين نور اإلثنني٢      د.. الدكتورة سيت عائشة خالك، م. ف ١:   األعضاء    إ.ته.م محكا، الدكتور:   السكرترية    أغ .م.س.،ل أمري حممد احلاج الدكتور:   رئيس اللجنة   العمايل املتورط .٢           املنظمة اللجنة .١    وحيوين نور اإلثنني .٢ الدكتورة سيت عائشة خالك، م. ف د. .١ 



قسم  بالط هو  مكاسر احلكومية اإلسالمية عالءالدينجبامعة  يف كلية الرتبية و شؤون التدريس اللغة العربية تدريس التوجيه لطالب قسمتعمل للمساعدة يف التعلم املعلم األقران على أساس النشاط      وهم اجليل الذي أصبح  .٢٠١٤و  ٢٠١٣لدفعة ربية اللغة الع تدريس   ٤معلم االستماع اموعة   ننغ حسن مكرف  ٨  ٣معلمة االستماع اموعة   اند نور اهلديتلة  ٧  ٢معلمة االستماع اموعة   مسدلفة  ٦  ١معلمة االستماع اموعة   حسريان س  ٥  األعضاء  وحيوين نور اإلثنني  ٤  األعضاء  د. فئشة خالك، م.الدكتورة سيت عا  ٣  تريةالسكر   إ.ته.م إلياس، محكا الدكتور  ٢  رئيس اللجنة  أغ .م.س.أمري،ل حممد احلاج الدكتور  ١  مهمة  اسم  رقم تفاصيل مهمة .٣   .املعلم يف الربنامج



  ٨معلم احملادثة اموعة   خري احلكيم أر  ٢٣  ٧معلمة احملادثة اموعة   ويون  ٢٢  ٦معلم احملادثة اموعة   زين األبيدين  ٢١  ٥معلمة احملادثة اموعة   نور األفوين كرمية  ٢٠  ٤معلمة احملادثة اموعة   تيام  ١٩  ٣معلمة احملادثة اموعة   سيت بوزيية  ١٨  ٢معلم احملادثة اموعة   رسلى افند  ١٧  ١معلم احملادثة اموعة   زين األبيدين  ١٦  ١١معلم االستماع اموعة   رسفلد  ١٥  ١٠معلم االستماع اموعة   نور مهزة  ١٤  ٩معلمة االستماع اموعة   نورياتى  ١٣  ٨معلمة االستماع اموعة   نور حفيدة  ١٢  ٧االستماع اموعة معلمة   مرنة  ١١  ٦معلمة االستماع اموعة   وحيون حسني  ١٠  ٥معلمة االستماع اموعة   ولندار برتيو  ٩  



  ١٢معلمةاالستماع اموعة   ألفة أمحلدا  ٣٨  ١١معلمةاالستماع اموعة   فاطمة زهرة نور  ٣٧  ١٠اموعة معلم االستماع   حسىب الصديق  ٣٦  ٩معلمة االستماع اموعة   أ إرموايت  ٣٥  ٨معلم االستماع اموعة   رندي  ٣٤  ٧معلم االستماع اموعة   فرند ايك مهزة  ٣٣  ٦معلم االستماع اموعة   رزقي  ٣٢  ٥معلمة االستماع اموعة   سري أستوتى فرنام  ٣١  ٤معلمة االستماع اموعة   سري سحرتني  ٣٠  ٣معلمة االستماع اموعة   فرتة  ٢٩  ٢معلمة االستماع اموعة   أنيسة اولية نورالدين  ٢٨  ١معلم االستماع اموعة   مشس الدين  ٢٧  ١١معلمة احملادثة اموعة   سيت لند إكسار  ٢٦  ١٠معلم احملادثة اموعة   حممد أكسن  ٢٥  ٩معلم احملادثة اموعة   اجلليلعبد   ٢٤  



  ١٣معلمة احملادثة اموعة   رمحي ج  ٥٣  ١٢معلمة احملادثة اموعة   شهرياىن  ٥٢  ١١معلم احملادثة اموعة   عبد الرمحن  ٥١  ١٠معلمة احملادثة اموعة   فهمة الزكية  ٥٠  ٩معلمة احملادثة اموعة   إيق رسك وحيدة  ٤٩  ٨معلم احملادثة اموعة   أمحد أركل  ٤٨  ٧معلم احملادثة اموعة   إيربن أفند  ٤٧  ٦معلم احملادثة اموعة   عبد الرمحن  ٤٦  ٥معلمة احملادثة اموعة   نور فتة مردية  ٤٥  ٤معلمة احملادثة اموعة   نور حياة  ٤٤  ٣معلمة احملادثة اموعة   امسة أملدين  ٤٣ ٢اموعة معلمة احملادثة   إيرين أمري  ٤٢  ١معلم احملادثة اموعة   أبديل مبارك  ٤١  ١٤معلمةاالستماع اموعة   سيت مشيت حسن  ٤٠  ١٣معلمةاالستماع اموعة   رمحى إي  ٣٩  



التعلم  موضوعاتهلا أربعة ا املرافقة تعلم الدروس اخلصوصية نظري     ١٤معلمة احملادثة اموعة   نور وسيتة أنسر  ٥٤   عند الطالب كالما جيدا. بوجود هذا الربنامج   نتكلم باللغة العربيةالكالم باللغة العربية حنتاج إىل ممارسة يف كل وقت كي نستطيع أن كثرية ولكن ال يستطيع الكالم بسبب دون املمارسة. كما عرفنا أن بعض األحيان هناك الطالب حفظ املفردات   باللغة العربية. يتكلموالستعماهلا يف احملادثة. ألن بدون حفظ املفردات ال ميكن هلم أن يرتفعو مهاراو. ولكن قبل احملادثة جيب عليهم أن حيفظو املفردات اللغة العربية العملي، ألن باستخدام اللغة العربية هم يستطيعون أن ينبغي للمعلمني و الطالب الستخدام اللغة العربية يف تنفيذ تدريب   . أ  :فهي أما أغراضه ،حتقيقها على الطالب ربنامج اليت جيبأغراض الالذي يرمى إليه. ويف تدريب اللغة العربية وضع قسم تدريس اللغة العربية الغرض مبعىن اهلدف للربنامج.  األغراضوضع ب تنفيذ الربنامج بدأ      : أغراض تدريب اللغة العربية العملى  الفصل الثاني  . جلسة ١٢ يف كل موضوع، ونفذت  إلتقان  على الطالب جيب  احملادثة، النحو، و الصرف.، االستماع الذي هو سة الكالم. رجا رئيس قسم تدريس اللغة العربية أوقات كثرية ملمار 



قسم تدريس  حتقيق رغبات الطالب وأن هذا الربنامج قادر على    يتعلمونه يف الفصل أيضا وميكن أحسن للطالب أن يتعلم جديدة كي يستطيعو تطوير فكرم يف احملادثة. و درس االستماع يتعلم احملادثة يف الفصل دائما حيث أن الطالب حيتاجو إىل بيئة األسبوع. وبعض األحيان يسئم الطالب ألن  يتعلمونه مرتان يفاحملاضرة هناك ممارسة الكالم أيضا يسمى درس احملادثة ولكن يف  .الكالم واالستماع يف ممارسةللطالب  ةجديد بيئة إعطاء  . ت يف تدريس باللغة العربية.الطالب يف تدريس اللغة العربية. ويف هذا الربنامج تدرج الطالب دريب اللغة العربية العملي ليكون مكان تدريب اللغة العربية بتهلم أن يتعلم كيفية تدريس خارج احملاضرة. لذلك قام قسم تدريس كيفية تدريس اللغة العربية ولكن ليس هناك وقتا طويال إذن البد كفاءته يف تدريس اللغة العربية. يف احملاضرة  قد تعلم الطالب  لغة العربية. وليكون معلما حمرتفا حيتاج إىل تدريب كثري الرتفاع التدريس اللغة العربية سيكونون معلما بعد النجاح من قسم تدريس م اللغة العربية. طالب قسم يإعطاء تعل على قادرين الطالب  . ب .الرتفاع املهارات للغويتهم العربية  اللغة



لزيادة رغبتهم بطريقة  الكالم. ويف هذا الربنامج حاول املعلمون بزيادة رغبة الطالب يف الكالم يستطيع أن يرتفع دافعهم يف  .العربية باللغة احمليطة احملادثة وفهم الكالم يف الطالب رغبة زيادة  . ث فكرم يف مهارة الكالم واالستماع.يعطى الطالب فرصة طويلة يف بيئة جديدة لتطوير كفاءم و العملى  االستماع يف معمل اللغة. بوجود تدريب اللغة العربية   مسيت اللغة العربية بلغة القرآن والسنة، وقال  .مهمة يف حياتنا هي العربية اللغة أن العربية تدريس اللغة قسم طالب جلميع فهم تقييم  . ج الكالم فهم يستطيعون أن يتكلمو مع العريب.جيدة يف تدريب الكالم. وإذا كان الطالب ماهرين يف  درجات على حيصلونالعربية. ثانيا، يعطى املعلم هدية للطالب  اللغة جمال يف جناحا حيققون الذين الناس قصة متنوعة. أوال،  حيكي املعلم ô‰s)s9اهللا تعاىل : ( uρ ãΝn=÷ètΡ óΟßγ ¯Ρr& šχθä9θ à)tƒ $ yϑ̄ΡÎ) …çµ ßϑÏk=yè ãƒ Ö� t±o0 3 Üχ$|¡ Ïj9 
“Ï% ©!$# šχρß‰Ås ù=ãƒ Ïµ øŠs9 Î) @‘Ïϑyf ôãr& #x‹≈yδ uρ îβ$ |¡Ï9 ?†Î1t� tã ê Î7•Β (بندوغ: س ف.معرج حزانة علم، ١٠٣: ١٦القرآن الكرمي. ٢٦                                                 ومعانيها بشكل واضح. ألن القرآن نزل بلسان عريب فصيح ومبني هذا يشري أمهية اللغة العربية يف فهم آيات القرآن و مقاصدها،  وكل . ٢٦)٢٧٩)، ص. ٢٠١٠.      



، حىت أصبحت اللغة اخلالدة ملكانة اللغة العربية درجات كثريةالتشبيهات، واإلستعارات، واألساليب اللغوية البليغة. مما أضاف مبعان، ونراكيب، ومجل بليغة جدا. حتتوي على الكثري من لغتهم، وإملامهم بقواعدهم، وضوابطها. وقد نزل القرآن الكرمي يف عصر كان معظم الناس يتباهون ويتفاخرون ببالغة وفصاحة       ).٣/٣٠/٢٠١٨(     ه"، تفسري، اطلع عليه بتارخ عبداهللا علي حممد العبديل، "أمهية اللغة العربية يف فهم القرآن القرمي و تفسري  ٢٧                                                  ائب:اخل  )٠٩:٣٠( ٢٠١٧  ديسمرب ١٥ ،اجلمعة  . أ  .التايل النحو على البيانات إلنتاج الباحثة الربنامج تقييم إىل دف اليت املراقبة أدوات باستخدام مرات أربع قدم والعربية خمتربات من باحثة أجريتها اليت واملالحظات    الفصل الثالث : نتائج البحث  تعلم اللغة العربية ألن جزء من دينكم"على تعلم اللغة العربية. كما قال عمر ابن خطب :" أحرص يف . مبعروف أمهية اللغة العربية فيحرص الطالب ٢٧الوحيدة يف العامل



، وذلك ألن تدريب اللغة العربيةال تستخدم اللغة العربية كاملة خالل  .١     .العربية اللغة تعلم يف تنزلق على قادرة نفسه القصة عن كانت إذا أحسن ولكن العربية اللغة جمال يف جناحا حيققون الذين الناس قصة ليحكي جيدة الدافع األعمال لرجال وكان       الكالم. جييدوا مهارة أن على الطالب تدريب أيضا سيتم فإنه. تدريسها مت اليت نظرية تطبيق يوجد حيث احملادثة يف أصدقائهم مع التحدث على الطالب مباشرة تعليمات املعلم كان إذا الرائع من سيكون انه االمر واقع األساليب حيث من      .العربية اللغة استخدام يف واالستمرار معينة، عينة مباشرة أو بسيطة لغة باستخدام وصفهم ميكن يفهمون ال الذين للطالب بالنسبة أحسن للمعلم أن يستخدم اللغة العربية أثناء عملية التدريب،أما      اقرتاح:  حماولة يف حتفيز الطالب ناقص. .٣ ناقص. ممارسة أساليب تطوير يف االبتكار .٢ .اللغة العربية أثناء عملية التعلميريد املعلم أن يستخدم من املفهوم. لذلك، باستخدام املعلم االندونيسي يف بعض األحيان، بعض األحيان هناك أقل  ب يفالللط للغة العربيةعند استخدام املعلم ا



للطالب الذين اعتادوا االستماع  أن أكثر ممارسةعلى املعلم جيب     جيب عليم لينصرو أصدقائهم يف التحدث باللغة العربية.اللغة العربية أثناء عملية التدريب. وللطالب قادرين على مهارة الكالم  جيب على املعلم الرتفاع حماولة يف حتفيز الطالب كي يستخدمو    اقرتاح: .ترتيب وقت التدريب يف االنضباط عدم الطالب .٢  .العربية التحدث باللغة يف جامدة تزال ال الطالب بغض .١  :اخلائب  )١٠:٣٠( ٢٠١٧ديسمرب  ١٦السبت،   . ب    املفردات. لتسجيل الطالب إرشاد .٢ تستخدم املعلم اللغة العربية أثناء عملية التدريب. .١  :هي جهود املعلم يف حتسني قدرة حتدث الطالب،أما   ٢٠١٧ديسمرب  ٢١اخلميس،   . ت  .جعل نفسه الكائن حبيث ميكن للطالب معرفة مباشرة وحقيقيةلغاية ألنه كان قادرا على : كيفية زيادة املعلم الدافع لطيفة لالحظة امل .ةالعربي النص إىل االستماع على



تدريب اللغة  يف الطالب بني التعاون تعزيز يف املعلم حماولة .نفسه الشيء تفعل أن على حيرصون لآلخرين ميكن حبيث جيدة درجات على حيصلون الذين للطالب مكافآت املعلمني توفري أيضا األحيان بعض يف .٢ .مترير يف ثقة على تكون سوف أا حبيث املواد حقا يفهمون الطالب كان إذا. سأقوله كنت ما حقا يفهمون الطالب يتمكن حىت عرضها سيتم اليت املواد مقدما شرح .١  هي : واثقة الطالب، يف ارتفاع املعلم حماولة جيب على الطالب أن يتكلمو باللغة العربية. .٤ .األصدقاء أو مدرس إىل العربية الكلمة احملكية اللغة من يطلب سوف ذلك بعد يعرفون ال حمادثة الطالب كان إذا .٣     نص االستماع، هي: فهم على الطالب مساعدة يف املعلم حماولة املهمة. هذه إلجناز معا العمل على قادرون الطالب أن حبيث جمموعات يف املهام إعطاء دائما املعلم .١  :هي العربية،



كي  الطالب مسعت ما كثريا اليت بسيطة بلغة يشرح أن املعلم حاول معقدة لغة يستخدم يفهم نص االستماع ألنه ال الطالب كان إذا .١   أيضا أمثلة حقيقية من النص الذي يتم  معلم يف بعض األحيان يوفر .٢ .يفهمو جيدا                    .لعب



أن تكون ثابتة عن  حيث مهارة الكالم يف هذا الربنامج، ولكن ميكناالستماع، مهارة القراءة و مهارة الكتابة. ولكن هناك مشكلة صغرية من اللغوية لطالب قسم تدريس اللغة العربية خاصة فيما يتعلق مبهارة اخلالصات أن تدريب اللغة العربية العملى يستطيع أن يتحسن املهارات وميكن للباحثة أن تأخذ  به، القيام مت اليت البحث النتائج على بناء    الفصل األول : الخالصات الخاتمة الباب الخامس  ٤٧  أما مشكالت . حسني جلعل الربنامج أفضل واجلودةطريق القيام ببعض الت تدريب  حضور حيث من االنضباط إىل يفتقرون الطالب بعض .٢ .التدريب عملية يف اللغة اإلندونيسية الطلبة ستخدمي أا األحيان بعض .١  :تدريب اللغة العربية فهي ا من قبل مجدا ملعاجلته ةهام تانِ ي ضِ قَ  امهاملشكلتان السابقان    العملي. اللغة العربية نوعية تنقصان  و عملية التدريبسري  اميكن أن تعوق ماتنفيذ العملية أل   .هذا الربنامج



كفاءم  زيادة على قادرة لتكون للطالب العربية العملي االلتزام على تأكيدلالعملى أحسن للجنة التدريب  تنفيذ تدريب اللغة العربية يف .١  الربيةلقسم تدريس اللغة   . أ  :بعد إجراء البحوث، وتقدمي املشورة للمؤلفني تقرتح على النحو التايل      المقترحات الفصل الثانى :   عملية  يف العربية اللغة تستخدم كنت إذا ولكن الطالب مهارة كالم  حيسن أن ميكن الربنامج هذا وجود من الرغم وعلى. الكالم يف مهارة عطاء املفردات اجلديدة العلى معلم تدريب اللغة العربية العملي   .١ العملي ملعلمني تدريب اللغة العربية  . ب  .االنتهاء على املهلة غياب بسبب اتباع يف االنضباط أحيانا يهمل ألا الربنامج إىل انضمام خطورة أكثر العملي التدريب كمشاركني للطالب العملي تدريب اللغة العربية العربية أن يوفر فرتة تدريس اللغة لقسم ينبغي .٢  ا. الكالم حتسني على قادرا سيكون فإنه اإلندونيسية من خليط أي بدون التدريب  جيب على املعلمني لتطوير ابتكارهم يف تعليم اللغة العربية. .٢ عندما يقوم بتعليم اللغة العربية.



         .الرتبية و شؤون التدريس جبامعة عالءالدين اإلسالمية احلكوميةالعربية يف كلية  تدريس اللغة لقسم وخاصة الناس، من لكثري مفيدة تكون قد حبثها، أساس على أقرتحت للباحثة االقرتاحات بعض هي هذا    يزداد مهارم يف الكالم.يرفعوا حفظ املفردات العربية اليومية والعصرية لكي  على الطالب أن .١ لطالب قسم تدريس اللغة العربية  . ت  



؛ مكاسر: ٢نيلي و بودي لوحر). ط.-بينانامن نيلي  سريت   أرشد، أزهر. ريرتيك كوم بيجاك (ميديا فيمنكيت متيفاس و دايا حيدف    المراجعقائمة   ٥٠  ؛ جاكرتا: رينيك جفت، ١برسيدر البحث. ط. اريكنت، سوحرسيمى.  .٢٠٠٥مكاسر،  ياياسن فتية    الكالم يف اللغة " .الشيخ عبدالكرمي ،اخلضري  .٢٠١٤، فنجا مجرلغجاكرتا: ف ت. .٢: ١٢ .القرآن الكرمي .١٩٩٢ : جامعة مالنغ اإلسالمية ؛ مالنغ١احلميد، عبد. تعليم اللغة العربية. ط.   )٠٥/١٠/٢٠١٧( ١٤١٩٠=http://www.almenhaj.net/makal.php?linkidالعربية"   عنصر االجتاهات احلديثة لتدريس اللغة العربية يف . حسين عبد ،الباري  .واختباره تدريسه وطرق اإلستماع فن .صاحل بن الرمحن عبد اخلميس،  .٢٠٠٨احلكومية بريس،  املكتب العريب  :مصر؛ ١.ط  .)اإلعدادية و الثانوية  (املرحلتني  ؛ بندن: ١اللغوية. ط.  تريغن، حينري غنرت. الكتابة سيبغي سوات مهارة  )٢٠١٧أكتوبر  ٢( metode-pembelajaran-praktikum.html/٢٠١٥/١٠/http://www.eurekapendidikan.com التعليم، ايأريك  .اإلسكندرية  ،احلديث للنشر و التوزيع    .٢٠٠٨انكاس بندن، 



ديفك سليمن  ٢العربية مبدرسة متوسطة حممدية   اللغة  تعليم جهياين، ليلني. "افاي منينكتكن مهارة احملادثة من خالل ميديا فلم يف    "، الرسالة  ( يوكجاكرتا: كلية علم ٤/٢٠١٥  ٢٠١سنة دراسية  ؛ بندن: بت رمياج ٤حرماون، اجيب. ميتودلوغي تعليم اللغة العربية. ط.   .٢٠١١مكاسر: جامعة عالءالدين بريس،   ؛ ١ط.حافظ، عبد الكرمي. قواعد اللغة العربية و ريلفنسي يف فهم آيات القرآن.   اإلسالمية احلكومية سونن كليجاغى)  الرتبية و التدريس جامعة  ة أفلكاتف بريباسس بركتيكم و ايت". ريادي، حمسن. "تعليم اللغة العربي  .٢٠١٤روسدكريا،  -http://taufik أمهية الدورة اللغوية يف رفع مهارة الكالمسرياج، توفيق.   .٢٠١١؛ بندن: الفابيت، ١٢سوغيون، طريقة حبث التعليم. ط.   )٢٠١٧أكتوبر  ١(pembelajaran-kosakata-bahasa-arab/٠٧/٠٣/ ٢٠٠٨/http://nanoazza.wordpress.com، تعليم مفردات اللغة العربيةسوحرم،   ).٢٠١٣( ٢منرة.  ٢اإلبتكار   siraj.blogspot.com/٢٠١٠/٠٣/blog-post.html )جملة جممع اللغة . أمهية املشافهة يف تعليم اللغة العربية  .أمحد زياد ،حمبك  .٢٠٠٦مدكور، أمحد. طريقة تدريس اللغة العربية. عمان: دار املسرية،   )٢٠١٧اكتوبر  ٥ أكتوبر  ٢( https://kbbi.web.id/praktikum اللغة اإلندونيسية،معجم   ١(اجزء)  ٨٢العربية بد مشق ( الد)  ٢٠١٧(  
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